PERSONEELSSAMENSTELLING TEN BEHOEVE VAN HET KWALITEITSKADER VVT
Joris Zorg heeft op 1 juni 2017 476 medewerkers in dienst en samen vormen zij 213,32 fte.
Instroom
Met ingang van 1 januari 2017 tot heden heeft Joris Zorg 63 nieuwe medewerkers mogen
verwelkomen. Samen vormen zij ruim 20 fte. De instroom varieert van verpleegkundigen,
verzorgenden ig, helpende niv. 2 tot klusjesman en zorgbemiddelaar. In totaal zijn er 46
medewerkers met een cliëntgebonden functie in dienst getreden.
Uitstroom
Tot 1 juni 2017 zijn er 27 medewerkers uit dienst getreden bij Joris Zorg en tezamen vormen
zij ruim 10 fte. De redenen hiervoor zijn uiteenlopend en veelal op eigen verzoek of van
rechtswege. Er zijn 15 medewerkers met cliëntgebonden functie uitdienst getreden. De
overige 12 medewerkers betreft voornamelijk ondersteunende en facilitaire medewerkers.
Doorstroom
Joris Zorg hecht er waarde aan medewerkers te ontwikkelen en door te laten stromen naar
andere functies. Zowel in 2016 als in 2017 zijn er medewerkers met een functie als
cliëntbegeleider IG doorgestroomd, na het doorlopen van de opleiding, naar een functie
verpleegkundige niv. 4 en medewerkers met een functie als helpende niv. 2 doorgestroomd,
na het doorlopen van de opleiding, naar een functie Cliëntbegeleider IG.
In 2017 gaat het om
3 Medewerkers van cliëntbegeleider niv. 3 naar verpleegkundige niv. 4
4 Medewerkers van helpende niv. 2 naar cliëntbegeleider IG
5 Medewerkers starten in september met de opleiding verpleegkundige niv. 4
In 2017 zijn er wederom cliëntbegeleiders IG gestart met een opleiding verpleegkundige niv.
4 om uiteindelijk door te stromen naar de functie van verpleegkundige.
Aard van de aanstellingen
Er is een diversiteit aan contractmixen en uren omvang. Joris Zorg heeft de aard van de
aanstellingen als volgt opgebouwd:




326 medewerkers, 187,74 fte met een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd
41 medewerkers, 25,59 fte met een arbeidsovereenkomst van tijdelijke aard
109 medewerkers met een oproepovereenkomst

Opbouw kwalificatieniveaus
Bij Joris Zorg werken huishoudelijk medewerkers, gastvrouwen, helpenden niv. 2,
cliëntbegeleiders IG, verpleegkundigen niv. 4 en verpleegkundigen niv. 5. Daaromheen

werken er onder andere ook koks, keukenassistenten, administratief
medewerkers, beleidsmedewerkers, praktijkbegeleider, facilitair medewerkers, telefonistes.
Samen zorgen zij er iedere dag voor dat clienten het goed hebben bij Joris en dat zij de regie
ervaren die passend is. Een doorkijkje in onze personele samenstelling ziet er als volgt uit:







Medewerkers in functies met kwalificatie niv 1 135 totaal - 43,42 fte
Medewerkers in functies met kwalificatie niv 2 87 totaal - 27,22 fte
functies met kwalificatie niv 3 163 totaal - 86,78 fte
functies met kwalificatie niv 4 38 totaal - 18,67 fte
functies met kwalificatie niv 5 5 totaal – 4,06 fte
Overige niet cliëntgebonden functies 48 totaal – 34,21 fte

Joris Zorg heeft een intensieve samenwerking met Novicare aangaande de deskundigheid
die nodig voor zorg met verblijf en behandeling. De verpleeghuisarts, specialist
ouderengeneeskunde, ergotherapie en psycholoog zijn deskundigheden die via Novicare
worden ingezet.
Verzuimcijfers
Het gemiddelde verzuim bij Joris Zorg tot 1 juni is 5,06%.

Ratio personele kosten en opbrengsten
Joris Zorg zet 60% van haar budget in voor haar medewerkers. Te denken valt hierbij aan
salariskosten en opleidingen.

